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text Lenka Jarošová   foto  Jan Zátorský, Mafra

KosmeticKá
alchymie
Když jí byly tři roky, neustále mamince brala rtěnky a tužky na oči, kterým 
ulamovala hroty. Když pak začala Lenka Průšová studovat gymnázium, všechna 
zkrášlovadla sbírala tak posedle, že za ně byla ochotná utratit veškeré své kapesné. 
Dnes je z ní uznávaná expertka na vývoj kosmetických produktů. Pod značkou 
Canneff vymýšlí pleťové krémy, oleje nebo šampony s obsahem konopí.
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o studiích na Vysoké školy chemic-
ko-technologické v Praze začala 

Lenka Průšová pracovat jako speci-
alistka na vývoj aviváží a pracích prášků. 

Časem přesídlila do laboratoří tuzemské 
firmy Ryor, pro kterou vymyslela hned několik 
produktových řad. 

Před rokem a půl zakotvila v české firmě CB21 
Pharma, kde zastává funkci provozní ředitelky 
a vlastní také podíl, i když zde začínala jako vedoucí 
vývoje kosmetiky Canneff. Všechny produkty značky 
obsahují kanabidiol neboli CBD, který firma vyrábí 
z technického konopí. 

Za tím, že se z malé holky milující rtěnky stala 
uznávaná chemička s expertizou na kosmetiku, byla 
prý překvapivě lenost. „V druháku na gymnáziu jsme 
si na další dva ročníky měli zvolit speciální před-
měty, které nám měly ukázat náš budoucí kariérní 
směr. Takže ti, co chtěli studovat práva, si vybrali 
základy společenských věd a tak podobně. Já jsem 
ale od přírody neuvěřitelně líný člověk. Řekla jsem 
si, že si obor, který budu dělat po celý zbytek života, 
musím vybrat už teď, abych se ty dva nadcházející 
roky neučila něco zbytečně navíc. Koupila jsem si 
tedy Učitelské noviny a podívala se na výpis všech 
vysokých škol. Zjistila jsem, že na VŠCHT bylo 
možné studovat kosmetologii. Přijímačky byly z ma-
tematiky a chemie,“ popisuje Lenka Průšová první 
kroky na cestě k současné práci, „a tak jsem si řekla, 
že se budu učit už jen matiku, chemii a nic jiného.“ 
Během studií jezdila Lenka na praxi do břeclavské 
společnosti Fosfa, kde kromě jiného míchala prací 
prášky a aviváže. „Můj vůbec první výrobek bylo 
fialové tekuté mýdlo s květinovou vůní. Vymýšlela 
jsem ho měsíc, a když bylo hotové, připadala jsem si 
jako bůh. Dnes identické mýdlo vymyslím do dvou 
minut.“ 

Lenka ale snila o tom, že bude dělat v kosmetic-
kém průmyslu, a tak vzala práci na Vysočině, protože 
nikde jinde v České republice se podobná pracovní 
pozice nenabízela. „Tam jsem míchala profesionální 
vlasovou péči, jako šampony nebo kondicionéry.“ 
Na jedné tematické výstavě se o své profesi zmínila, 
a to zaujalo kanadskou společnost, která se výrobou 
vlasové kosmetiky zabývala. V šestadvaceti stála 
před rozhodnutím, jestli má jít pracovat do Toronta 
za desetinásobný plat, než by dostala tady.

Za hranice a Zase Zpět
„Když mi pozici v Kanadě nabídli, tak jsem jim vy-
chytrale řekla, že do Toronta pojedu pracovat na tři 
měsíce, a pak se uvidí. Podle mě jsou tři měsíce 
dostatečně dlouhá doba na to, aby si člověk uvědo-
mil nejen pozitiva, ale také negativa. Naschvál jsem 
tam jela v období od prosince do února. Tehdy je 
v Kanadě totiž vůbec nejhorší počasí s teplotami až 
minus třicet pět stupňů Celsia.“ S tím by se Lenka 
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Přísná sama k sobě. Lenka Průšová může jako certifikovaná hodnotitel-
ka bezpečnosti kosmetiky pro evropský trh psát posudky i svých vlastních 
produktů.

Narodila se v Kladně. Na VŠCHT vystudovala kosmetologii, tři 
měsíce pracovala v Torontu, ale nakonec se vrátila domů a začala 
působit v Ryoru. Nyní je spolumajitelkou firmy CB21 Pharma, 
pod kterou spadá značka Canneff, a je zároveň i certifikovanou 
hodnotitelkou bezpečnosti kosmetiky. Má ráda prosecco, ve volném 
čase posiluje, a když si potřebuje pročistit hlavu, jde umýt auto.
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ještě smířila, ale rozhodujícím faktorem pro ni byl 
zcela odlišný životní styl tamějších lidí. 

Ve stejné době jako kanadská firma Lenku oslovila 
i Eva Štěpánková, majitelka firmy Ryor, která dříve 
kosmetiku též sama vyvíjela. S ní se zase talento-
vaná Lenka dohodla na tom, že si nechá nějaký čas 
na rozmyšlenou, a až pak se rozhodne, jestli do Ryoru 
nastoupí. Už po několika týdnech v Torontu Lenka 
věděla, že práce za hranicemi není nic pro ni. Zavolala 
tedy do Ryoru a v březnu roku 2013 se stala vývojář-
kou v české a dobře zavedené kosmetické firmě. Po 
čase Ryor opustila a začala se živit jako certifikovaná 
hodnotitelka a konzultantka v oboru kosmetika 
na volné noze. Jenže Lenka kosmetiku mnohem 
raději vymýšlí, než posuzuje. Když jí tedy před rokem 
a půl Jan Storch, spolumajitel firmy CB21 Pharma, 
nabídl, aby u něj pracovala jako vedoucí vývoje kos-
metiky, ani na chvíli se nerozmýšlela. 

Jan Storch společnost založil v roce 2018 a byl 
jedním z prvních Evropanů, kterému se s jeho 
týmem podařilo najít způsob, jak z konopí vyrobit 
obrovské množství kanabidiolu. Pořád si ale nevěděl 
rady s tím, jak jeho potenciál co nejlépe využít. 
S Lenkou se znali už od roku 2016, ale až o dva roky 
později se o CBD začali bavit více. Rozhodli se, že 
nejdřív se pustí do kosmetiky. „Vývoj kosmetiky trvá 
přibližně půl roku, ale v plánu máme i zdravotnické 
prostředky a léčiva.“ A tak Lenka začala míchat 
vysoce kvalitní kosmetiku s obsahem CBD. Značka 
nese název Canneff a už teď má ve svém portfoliu 
dvanáct originálních výrobků.

Blahodárný kanaBidiol
Vůbec první produkt značky Canneff byl na český 
trh uveden 21. května 2019, ale už měsíce předtím se 
prodával třeba v Mexiku, Kolumbii nebo na Jamajce. 
Canneff v současnosti nabízí tři produktové řady, 
třeba pro citlivou pleť nebo sportovce.

 Jaké jsou podle Lenky výhody CBD? „Všichni 
máme v těle endokanabinoidní systém. Ten je zod-
povědný za vyrovnanost našeho vnitřního prostředí. 
Když je tělo v rovnováze, tak nemáme vysoký tlak, 
cholesterol, akné ani extrémně vysušenou kůži. To 
zajišťují naše vlastní endokanabinoidy, které si sami 
vytváříme. Kanabidiol má velmi podobnou strukturu, 
a tedy i schopnost udržovat stálost našeho vnitřního 
prostředí. Pokud ho aplikujeme ve formě krému či 
séra, kůži doslova donutí, aby začala fungovat správně. 
To je maximum, kterého lze v kosmetice dosáhnout,“ 
říká expertka na kosmetiku.  

Ani po letech praxe ale neplatí, že každý produkt 
se povede napoprvé. „Nedávno jsem vyvíjela šampon 
bez sulfátů a myslela jsem si, že se mi ho podaří 
namíchat raz dva, protože jsem šampony kdysi 
míchala na Vysočině. Jenže já ho musela předělávat 
asi padesátkrát, a to se mi nestává. Normálně stačí 
produkt předělat třeba desetkrát a je hotový.“  
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Každý produkt české značky 
Canneff má trochu jiné 
vlastnosti a složení. Díky 
tomu jsou účinky obsaženého 
kanabidiolu využity na 
maximum.“

Produkty značky Canneff sice obsahují od 90 
do 100 procent přírodních látek, ale vývojářka 
upozorňuje, že co nejvyšší podíl přírodních složek  
nezaručuje ekologičtější výrobu. „Vadí mi lidé, kteří 
si myslí, že planetě prospívají nákupem stoprocentně 
přírodních produktů. Například často používané 
bambucké máslo, arganový olej nebo jiné exotické 
ingredience se dovážejí z velké dálky. Tím pádem je 
uhlíková stopa výsledného výrobku mnohem větší, 
než by tomu bylo u některých syntetických složek. 

Nelíbí se mi ale ani praxe neseriózních výrobců 
kosmetiky, kteří do svých produktů cpou lacinou 
a nekvalitní syntetiku. Pro mě je důležité, aby pro-
dukt, který navrhnu, obsahoval z obou světů jen to 
nejlepší.“ 

Značka Canneff je díky svým funkčním pro-
duktům a filozofii oblíbená nejen u nás, ale také 
v zahraničí. A až nastřádá dostatečně široký sorti-
ment výrobků, chce nejen v České republice otevřít 
i několik obchodů. 

Konopí má poten-
ciál. Název značky 
Canneff je zkratkou 

pro „cannabis effi-
cient“, česky účinné 

konopí, a proto 
Lenka Průšová 

doufá, že se jí při 
vývoji léčiv podaří 

využít i jiné a 
efektivnější aktivní 
látky extrahované 

z konopí než jen 
známé CBD.


